ANEXĂ
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai investiției „Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 parțial distrus situat
pe raza comunei Sărățeni”
TITULAR: Județul Mureș
BENEFICIAR: Consiliul Judeţean Mureş
AMPLASAMENT: teritoriul administrativ al comunei Sărățeni
DATE TEHNICE:
Se demolează podul de lemn existent.
Se execută un pod nou din beton armat.
CAPACITĂȚI
- lungimea totală a podului:

44,20 m;

- lățimea totală a podului:

11,20 m;

- lățimea părții carosabile:

7,80 m;

Structura de rezistență:
- pod pe grinzi prefabricate din beton simplu rezemate;
- modul de execuție: grinzi din beton precomprimat ”T întors”

16 buc

”dublu T”

10 buc

- numărul de deschideri și lungimea lor: 3 deschideri – 12,00+14,00+12,00 m;
- aparate de reazem: Reazeme de neopren.
Infrastructura:
- culei masive din beton armat;
- pile lamelare din beton armat;
Fundații:
- fundații directe din beton armat.
Îmbrăcăminte pe pod:
- asfalt BA8

– 3 cm

- asfalt BAP16

– 7 cm

- asfalt MA8

– 3 cm
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Parapeți:
- parapet pietonal metalic – 2 buc

2 x 44,20 m

- parapet de siguranță -beton armat – bordura înaltă 2 buc

2 x 44,20 m

Racordări cu terasamentele:
- aripi din beton armat.
Apărări de maluri:
- cu ziduri de sprijin din gabioane.
Podul se va realiza pe amplasamentul podului existent, pe același traseu.
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Valoarea totală (cu TVA) :4.079.100,95 lei, din care
C+M: 3.495.806,44 lei.
REALIZAREA INVESTIȚIEI:

10 luni, din care:

- proiectare 2 luni;
- execuție 8 luni.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI: buget local, din care 3.500.000 lei, inclusiv TVA, prin
HGR nr.514/2018 privind alocarea unei sume din ”Fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unităţi
administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale” iar suma de
579.100,95 lei din bugetul Consiliului Județean Mureș.
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